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Директор проф. д-р Любомир Спасов, дм

ПУБЛИЧНА П О К А Н А

Райна  Стоянова  –  упълномощено  лице  по  чл.8  ал.2  от  ЗОП  на 
Възложителя - Университетска болница „Лозенец”, на основание чл. 101 а и 
чл.101 б от Глава осма  „Възлагане на обществените поръчки чрез публична 
покана” от ЗОП, кани заинтересованите фирми, отговарящи на долупосочените 
изисквания да участват в процедура за подбор на оферти, както следва:

Възложител: Университетска болница „Лозенец”, Р.България, гр. София 1407, 
кв.  „Лозенец”,  ул.  „Козяк”  №1,  тел:  02/9607270,  факс:  02/9624771, e-mail: 
www.lozenetz-hospital.bg. 
Място за контакт: Университетска болница „Лозенец”, България, гр. София 
1407, кв. „Лозенец”, ул. „Козяк” №1
Общ адрес на възлагащия орган: http://www.lozenetz-hospital.bg/
Адрес на профила на купувача: http://www.lozenetz-hospital.bg/
Лице за контакт: Григор Манчев, тел.02/9607270
Обект на поръчката : Доставка 

Кратко описание: 
Предмет на процедурата: „Доставка на  перилни препарати и дезинфектанти 
за  Перално  стопанство,  включваща  монтаж  на  дозиращи  устройства  – 
собственост на доставчика”.

Код, съгласно общия терминологичен речник /срv/ 
39831000

Описание: 
„Доставка  на   перилни  препарати  и  дезинфектанти  за  Перално  стопанство, 
включваща монтаж на дозиращи устройства – собственост на доставчика”.

Количество или обем: 

Прогнозна стойност: 

Място на изпълнение на поръчката: 
Университетска болница „Лозенец”, България, гр. София 1407, кв. „Лозенец”, 
ул. „Козяк” №1

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я
Министерски съвет

http://www.lozenetz-hospital.bg/
http://www.lozenetz-hospital.bg/
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Изисквания  за  изпълнение  на  поръчката:Предложените  препарати  и 
дезинфектанти следва да отговарят  на следните изисквания:   да притежават 
сертификати по  ISO 9001; да притежават актуални разрешения за пускане на 
пазара  на  биоцидни  продукти,  издадени  на  основание  чл.19  от  Закона  за 
защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарти и Заповед 
на  Министъра  на  здравеопазването  с  №  РД  09-416/27.08.2008  г.;  да  не 
съдържат  Натриев  хидрохлорид,  с  цел  запазване  на  текстила;  минимална 
работна  концентрация  на  дезинфектанта  да  е  описана  в  представените 
санитарни разрешителни; Доставчикът да предложи за безвъзмездно ползване 
автоматична  дозираща  техника,  съобразена  с  препаратите  и  пералните 
машини, монтажът и поддръжката на същата, да бъде за сметка на доставчика; 
автоматичните дозатори да притежават СЕ – сертификат.

Критерий за възлагане: 
Най-ниска цена 

Показатели за оценка на офертите: 
Най-ниска цена за количество препарат, необходим за пране на кг. бельо без 
включено ДДС :

1.за средно замърсено постелъчно;
2.за силно замърсено постелъчно;

     3.за операционно постелъчно

Срок за получаване на офертите: 26.03.2012г. до 16.30 часа 

Европейско финансиране: Не

Допълнителна информация : Срокът на договора е 1/една/ година считано от 
датата на сключването му. 

Срок на валидност на публичната покана: 26.03.2012г.
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УКАЗАНИЯ за подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка 
чрез

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

1. Общи условия
1.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената 
поръчка са съгласно Глава осма “a” на Закона за обществените поръчки.
1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно 
към обявените от възложителя условия.
1.3.  Всички  разходи  по  изготвяне  и  подаване  на  офертите  са  за  сметка  на 
участниците.
1.4.  До  изтичането  на  срока  за  подаване  на  офертите  всеки  участник  в 
процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.
1.5. Всеки участник има право да представи само една оферта.
1.6. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в 
Публичната покана.
1.7.  Офертата  на  участника  следва  да  съдържа:  “Документи  за  подбор”, 
“Техническо предложение за изпълнение на поръчката” и “Предлагана цена”. 
2. Изисквания към офертата
2.1. Документи за подбор:
2.1.1.  Списък  на  документите,  съдържащи  се  в  офертата.  Документът  се 
подписва от лице с представителни функции и се представя в оригинал.
2.1.2. Информационен лист  съдържащ наименование на участника с  правно 
организационната  му  форма,  ЕИК  №,  седалище  и  адрес  на  управление, 
представляващо лице, телефон, факс и имейл, банкова сметка Документът се 
подписва от лице с представителни функции и се представя в оригинал.
2.1.3. Единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от ЗТР.  Документът се 
представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с 
представителни функции.
 2.1.4.. Декларация  свободен  текст  за  разсрочено  плащане.  Документа  се 
представя в оригинал, подписан от лице с представителна власт.
2.2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което трябва да 
съдържа:
2.2.1.  Наименование  на  перилни  препарати  и  дезинфектанти.  Препарати  и 
дезинфектанти следва да отговарят на следните изисквания:
-  да притежават сертификати по ISO 9001;
-  да  притежават  актуални  разрешения  за  пускане  на  пазара  на  биоцидни 
продукти,  издадени  на  основание  чл.19  от  Закона  за  защита  от  вредното 
въздействие на химичните вещества и препарти и  Заповед на Министъра на 
здравеопазването с № РД 09-416/27.08.2008 г.;
- да не съдържат Натриев хидрохлорид, с цел запазване на текстила;
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-  минимална  работна  концентрация  на  дезинфектанта  да  е  описана  в 
представените санитарни разрешителни. 
- Доставчикът да предложи за безвъзмездно ползване автоматична дозираща 
техника,  съобразена  с  препаратите  и  пералните  машини,  монтажът  и 
поддръжката на същата, да бъде за сметка на доставчика
- автоматичните дозатори да притежават СЕ – сертификат.
2.2.2. Към техническото предложение се представят следните документи:
-  Сертификати  по  ISO 9001  за  всички  продукти.  Документът  се  представя 
заверен  с  гриф “Вярно  с  оригинала”,  свеж  печат  и  подпис  от  лице  с 
представителни функции.
- Актуални разрешения за пускане на пазара на биоцидни продукти издадени 
на основание чл.19 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните 
вещества и препарти и  Заповед на Министъра на здравеопазването с  № РД 
09-416/27.08.2008  г.  Документът  се  представя  заверен  с  гриф “Вярно  с 
оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.
-  Декларация  свободен  текст,  че  продуктите  не  съдържат  натриев 
хидрохлорид.  Документа  се   представя  в  оригинал,  подписан  от  лице  с 
представителна власт.
-  Санитарни  разрешителни  за  дезифектанта  с  описана  минимална  работна 
концентрация.  Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, 
свеж печат и подпис от лице с представителни функции.
-  Декларация  свободен  текст  с  предложение  за  безвъзмездно  предоставяне 
ползването  на  автоматична  дозираща  техника,  съобразена  с  препаратите  и 
пералните машини, чиито монтаж и поддръжката са за сметка на доставчика. 
Документа се  представя в оригинал, подписан от лице с представителна власт.
-  СЕ  –  сертификат  за  автоматичните  дозатори.  Документът  се  представя 
заверен  с  гриф “Вярно  с  оригинала”,  свеж  печат  и  подпис  от  лице  с 
представителни функции.
2.2.3. Друга информация, ако участникът смята за необходимо да представи.
2.2.4.  Декларация  свободен  текст  със  срок  на  валидност  на  офертата  – 
минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти. 
Документа се  представя в оригинал, подписан от лице с представителна власт.
2.3. Предлаганата цена трябва да съдържа:
2.3.1. Цена за 1 /един/ килограм сухо пране, без включено ДДС съдържаща: 
наименование на перилни препарати и дезинфектанти; вида, тегло и цена на 
опаковката на продукт.
3. Изисквания към оформянето на офертата
3.1.  Документите  и  данните  в  офертата  се  подписват  само  от  лица  с 
представителни функции, назовани в  удостоверението за актуално състояние 
или  упълномощени  за  това  лица,  с  представяне  на  нотариално  заверено 
пълномощно за изпълнение на такива функции.
3.2. Офертата се подава на български език. 
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3.3. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания 
между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на 
лице с представителни фунции и свеж печат.
4. Окомплектоване и подаване на офертата
4.1.  Офертата се представя /изпраща/  на адрес:  гр.  София,  ул.  „Козяк” №1- 
деловодство,  в  запечатан  непрозрачен  и  с  ненарушена  цялост  плик  от 
участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с 
препоръчано писмо с обратна разписка (респ. чрез куриерска служба). Върху 
плика  се  посочва  наименование  на  участника, адрес  за  кореспонденция, 
телефон  и  по  възможност  факс  и  електронен  адрес.  На  плика  се записва 
“Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: 
“Доставка на перилни препарати и дезинфектанти за Перално стопанство на 
болница „Лозенец”.
4.2. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното 
място и срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка. Рискът от 
забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира 
да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от 
него.
4.3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, 
датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ 
регистър, за което на приносителя се издава документ.
4.4. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на 
участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или 
в незапечатан, или с нарушена цялост плик.
5. Разглеждане на офертите и възлагане на поръчката
5.1.Разглеждането,  оценката  и  класирането  на  офертите  се  извършва  от 
Комисия, назначена от възложителя. Пликовете се отварят по реда на тяхното 
постъпване  и  се  проверява  дали  съдържат  всички  необходими  документи. 
5.2.Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с 
предварително обявените условия. Участниците биват класирани по степента 
на  съответствие  на  офертите  с  предварително  обявените  от  възложителя 
условия.
5.3. Протоколът на комисията се представя на Възложителя за утвърждаване 
след извършен предварителен контрол от финансов контрольор.
5.4. С определения за изпълнител участник се сключва писмен договор. При 
сключване на договор,  определеният за  изпълнител представя  документи за 
удостоверяване липсата  на  обстоятелства  по  чл.  47,  ал.  1,  т.  1  от  ЗОП  и 
декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

3а  всички  неуредени  въпроси  се  прилагат  разпоредбите  на  Закона  за 
обществените поръчки и Правилника за прилагането му.
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